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 עברית –צוות 
 Staff Biographies in English, Español, Русский will follow)) 

 
הוא הנשיא של שוחרי עמותות שכטר ופרופ' לתלמוד והלכה במכון שכטר. הוא המחבר או העורך של הרב פרופ' דוד גולינקין 

 ספרים 50-כ
חינוך בנות. יסדה את שדולת הנשים  בישראל נהלה את מוכרת בזכות עבודתה החלוצית למען זכויות נשים ו פרופ' אליס שלוי

בי"ס פלך, בי"ס ניסויי דתי בירושלים . פרופ' שלוי כהנה כנשיאה ויו"ר ועד המנהל של מכון שכטר והיום היא חברה בועד 
                                                 מנהלת עמית של יום לימודי נשים.יו"ר הקהילה המסורתית ציון והמנהל. פרופ' שלוי היא 

.                   
בירושלים. את התזה שלה כתבה על בסיס טקסטים  -HUCב 2009: הוסמכה לרבנות בשנת גרין-הרבה יהודית אדלמן

, ולאחר מכן יסדה 1994ומקורות לתמיכה בהורים של בני נוער עם צרכים מיוחדים. יהודית קיבלה תואר שני משכטר בשנת 
שנים. היא זכתה בפרס ליבהבר  10כנית המסורתית "בר/בת מצווה לילד המיוחד", תכנית אותה היא ניהלה במשך את הת

. היא חברה HUCמאת  2008, ובפרס הוקרה בתרומה לחברה הישראלית בשנת 2003לסובלנות ולפלורליזם דתי בשנת 
 מייסדת של ימי העיון.

וחנית מוסמכת בביה"ח תל השומר ובבית פרוטיאה עם קשישים.  היא נוסעת כיום העבודה הרבנית של יהודית היא כמלווה ר
 לימים הנוראים למומבאי שם היא רבה לקהילה "בני ישראל" , יהודים הודיים.

 
 

. היא הוסמכה לרבנות על ידי בית המדרש לרבנים באמריקה 2005: נולדה בארגנטינה ועלתה לארץ ביוני הרבה דבי גרינברג
, היא בעלת תואר שני ב"מנהל עסקים" מאוניברסיטת "בואנוס איירס". עבדה 2002רב מרשל ת. מאיר" בשנת לטינית ע"ש "ה

 . 2010כראש חינוך בקהילה בארגנטינה, וצ'ילה. כיהנה חמש שנים כרבה של תנועת נוער נוע"ם בישראל עד שנת 
שבסאו פאולו בבית ספר משלים   CIPהילה יצא לשליחות לברזיל עבדה כרבה בקהילת שלום וכראש חינוך בק 2011בשנת 

 תלמידים בשבוע.  120של הקהילה שמקבל כ
 . מלמדת במכון למדריכים חו"ל. ומלווה טקסי בר ובר מצווה בקהילות עזרת ישראל שכבתל המערבי2016חזרה לישראל ביוני 

 
, ובעומר 1967תגוררת בישראל מאז שנות הוראה באוניברסיטת בן גוריון. מ 35פרשה לאחרונה לגמלאות לאחר  נעמי גרץ

 . כתבה ספרים רבים ובינם   1974מאז 
Unlocking the Garden: A Feminist Jewish Look at the Bible, Midrash and God   (Piscataway NJ: Gorgias 
Press, 2005), The Rabbi’s Wife Plays at Murder (Beersheva: Shiluv Press, 2004),     S/He Created Them: 
Feminist Retellings of Biblical Stories (Professional Press, 1993; second edition Gorgias Press, 2003) 

Silence is Deadly: Judaism Confronts Wifebeating (Jason Aronson, 1998).  
ומר בהתנדבות ומשתתפת ומרצה בכנסים בימים אלו היא מלמדת קורסים בתנ"ך בבית דפנה ובקהילת מגן אברהם בע   

 בארץ ובחו"ל.
 

בוגרת תואר ראשון במדעי המדינה ובפילוסופיה כללית באוניברסיטה העברית. בוגרת תואר שני  אריאלה גרץ ברטוב הרבה
לים. ביהדות עם התמחות בחינוך חברתי במכון שכטר. אריאלה למדה בתוכנית הישראלית לרבנות בהיברו יוניון קולג' בירוש

כרבה של קהילת אמת ושלום בנהריה  משמשתבזמן הלימודים בקולג' עבדה אריאלה כרכזת קהילת "כל הנשמה". אריאלה 
 וכן כמלווה רוחנית בקרן תל"י. ומלמדת יהדות במסגרות שונות.

 
ת הבכירות אחת החוקרושמשה כילידת ארגנטינה, הוסמכה לרבנות ע"י בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר.  הרב דיאנה וילה

. היא אחת המחברות של "זעקת דלות, 2009 -ב לחקר האישה בהלכה במכון שכטר עד שהמרכז הפסיק את פעילותו רכזבמ
רבות עונות לשאלות הלכתיות מודרניות", באנגלית, הכולל  –פתרונות הלכתיים לבעיית העגונות בימינו" ו"שאל את הרב 

"זעקת דלות" )פסקי דין אלטרנטיביים לתיקים של  תוסדרהעל  עבדהצוות גם  .2010 –מבחר שאלות ותשובות, שיצא לאור ב 
שפות( וכתבה תשובות  5-"ללמוד וללמד" שעסקה בנושאים הקשורים לאשה בהלכה )יצא לאור ב(, בעברית ובאנגלית עגונות

היא המרכז . הרב וילה  , שם מופיעות גם כל חוברותwww.schechter.eduלטור "שאל את הרב" באתר של מכון שכטר 
רכזת תכנית משל"י בבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר )תואר שני  במסלול ראשי בתלמוד והלכה ממכון שכטר עם לימודי בית 

העגונות(. היא  הלכה, היא מייצגת את מכון שכטר בעיקר )קואליציה בינלאומית לזכויותתלמוד ומרצה במדרש( שם היא גם 
 שנים. 13 כברבצוות ימי הלימוד לנשים מסורתיות מראשיתם, 

 

אולה עבדה בסוכנות היהודית ברוסיה כמדריכה ורכזת מחלקת העליה בעירה.  2000לפני עלייתה ארצה ב ווינשטין אולה 
לה ריכזה את הקהילות בארץ היא שימשה כמנהלת תחום הסטודנטים והקהילות של התנועה המסורתית בישראל, כמו כן או

המסורתיות במוסקבה וסנט פטרבורג מטעם מסורתי עולמי, הייתה סמנכ''ל קרן יורי שטרן וריכזה מחלקת דוברי הרוסית של 
 מכון עתים.

 ועוד. זה מספר שנים אולה מלמדת במגוון פרויקטים, בדרך כלל נושאים הקשורים בתחומי החינוך היהודי ויהדות, דת ומדינה
מה את התואר הראשון בבלשנות אנגלית באוניברסיטת בר אילן וכעת נמצאת לקראת סיומם של לימודי הרבנות אולה סיי

 ותואר שני ביהדות במכון שכטר בירושלים.
 ”, ”Getting unstuckהיא נואמת, מאמנת אישית ומחברת הספר  שירה טיילור גורה

http://www.schechter.edu/
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 Five Simple Steps to Emotional Well-Being יתחה שיטת עזרה עצמית בשם "" .שירה פS.T.U.C.K Method ,"™
השיטה הינה פשוטה,קלה ליישום וניתן לתרגלה בכל זמן ובכל מקום כך שתוכלו לתחזק טוב יותר את יחסכם עם אחרים ועם 

 (www.thestuckmethod.comעצמכם ולחדול מלהיות בניי ערובה של רגשותיכם. )
הינה חובבת מוסיקה ותפילה יהודית נלהבת. היא הקימה את "חבורת חנתון" על " שירה STUCKבנוסף לעבודתה בשיטת ה "

 מנת ליצור פעם בחודש קבלת שבת מוסיקלית המבוססת על כליי נגינה עבור תושביי חנתון

 

שנים.לאחר שהתגוררה   28נולדה בפרס. היא מורה מוסמכת למדיטציה,דמיון מודרך ורוחניות, מעל ל  הרב שירה ישראל
הוסמכה לרבנות   2000ובשנת  טק , היא עלתה לארץ-שנה ,תכננה מחשבים וניהלה מספר חברות היי 20ותיה במשך בקליפ

 ע"י מכון שכטר.

היא גם מרצה בכירה בליגת נשים מסורתיות   היא כהנה כרב ומנהיגה רוחנית בקהילת שלווה בצפת במשך שנתיים וחצי.
שנה 13,מאז שהוקמה לפני כ   

" לתוך עולם הרוחניות וסוחפת אחריה את תלמידיה.הרב שירה "צללה  

היא בעלת תואר ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים מטכניון חיפה, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת סנטה קלרה 
 ”American Jewish University“   מאוניברסיטת יהדות אמריקה בלוס אנג'לס .  שני בלימודי יהדות  קליפורניה ,תואר

עוסקת בייעוץ  כעט  היא נוספת מרב זלמן שכטר שלומי ,מי יהדות מתחדשת באמריקה.  קיבלה סמיכה פרטית רב שירה
 והדרכה רוחנית, הוראה וכתיבה מיסטית על רוחניות ואינטימיות

 
עסקה שנים רבות בתכנות ותכנון מחשבים במרכז הרפואי בשערי צדק ואף למדה במהלך  עבודתה   דר. שולה לדרמן

תחום המחקר בו היא . 2000רסיטה העברית בירושלים לקראת  תואר דוקטור בתולדות האמנות אותו קיבלה  בשנת באוניב
פרשנות חזותית של התנ"ך באמנות היהודית והנוצרית. ד"ר לדרמן פרסמה מאמרים רבים ואף -עוסקת הוא "האמן כפרשן " 

ואף  במכון שכטר בו היא ממשיכה ללמד בתחום יהדות שני ספרים  . .במשך שנים רבות למדה באוניברסיטת בר אילן 
 באמנויות )תחום שבראשו עמדה בעבר.(

 
. היא הוסמכה לרבנות על ידי בית 2005: נולדה בפרגוואי )דרום אמריקה( ועלתה לארץ בנובמבר סנדרה קוכמן ההרב 

ואר ראשון ב"ארגון וניהול מוסדות , היא בעלת ת2000המדרש לרבנים באמריקה לטינית ע"ש "הרב מרשל ת. מאיר" בשנת 
ללא מטרות רווח" מאוניברסיטת "בר אילן" בארגנטינה וכרגע היא לומדת לתואר שני ב"לימודי האישה והיהדות" במכון שכטר 

למדעי היהדות. היא האישה הראשונה ששימשה רב בברזיל, בקהילת "א.ר.י." בריו דה ז'נירו. סנדרה היא הרכזת של 
משפחתית בבית הכרם" בירושלים וגם מלמדת קורסי גיור בספרדית במסגרת התנועה המסורתית -ית"הקהילה המסורת

 היא רכזת תחום הנישואין והגיור של התנועה המסורתית. 2008ובמסגרת "המכון המשותף ללימודי היהדות". החל מאוקטובר 
 

למדה במוסקבה.  בה והאוניברסיטה הפדגוגיתשל מורה לעברית מהאוניברסיטה היהודית במוסק תעודהבעלת  אלה קוצ'רנקו
  .ספרות עברית באוניברסיטה העברית וערכה את מהדורת הכתבים הנבחרים של ש"י עגנון ברוסית לבתי ספר יהודיים

שנתית של לימודי משנה וגמרא לנשים בבית מורשה בירושלים ולמדה שנה במרכז רוטנברג -אלה סיימה תכנית תלת
העבירה קורס הרצאות בסיפורת עברית בת ימינו ובית מדרש יצירתי באגדה. כעת עובדת במוזיאון יד  לפסיכולוגיה יהודית.

 מלמדת בימי לימוד לנשים מסורתיות.  2004ושם ופעילה בתנועה אקולוגית. החל משנת 
 

נית  "הכשרה בליווי . היא מייסדת ומהחלת תכ2006הוסמכה לרבנות בבית המדרש ע"כ שכטר בירושלים בשנת  הרב חנה קלבנסקי

 רוחני רגיש תרבות". הרב קלבנסקי היא גם סופרת סת"ם ומרצה בנושאים שונים בתחום התחדשות יהודית
 
 
 
 

הספר לחזנים "מעלות" -. היא בוגרת בית1995שולמית רזניק עלתה לישראל מלטביה בשנת  ניתהחזהחזנית שולה רזניק 
. לשולמית ניסיון רב הן בתחום אמנויות 2008אביב, -דים )אוניברסיטת תל( ותכנית "שיאים" למרקי2004)מרילנד, ארה"ב 

יקוד הבמה והן בתחום של עבודה קהילתית יהודית בישראל, בבריה"מ לשעבר ובארה"ב. היא שימשה כמנהלת להקת הר
ב ת תכנית הקירו( ומנהל2003-2005חברים" )מרילנד, ארה"ב -מנהיג הרוחני של קהילת "בית(, 1992-1995"אילת" )ריגה, 

 (2005-2008"שירת השרון" )רעננה וסביבתה ,
 

של  בוגרת אוניברסיטה ממלכתית  עלתה ארצה. 2006פטרסבורג, רוסיה, בשנת -נולדה בס. מרינה שונרה קרפוב
ים בסוציולוגיה(, תוכנית מחנכים בכירים של מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, אוניברסיטה העברית, ירושל MAס.פטרבורג )

 עובדת בחינוך יהודי לדוברי רוסית כמרצה ויועצת חינוך 1998ותוכנית בית מדרש לנשים בבית מורשה בירושלים. משנת 
 

מכון למדעי היהדות. עם תחילת לימודיה  -היא בוגרת התכנית הישראלית לרבנות של ההיברו יוניון קולג' – הרב תמרה שגס
-של התנועה הרפורמית בישראל. תמרה שירתה במשך שלוש שנים בתור רבעבדה תמרה כרכזת ארצית של פורום הצעירים 

 סטודנטית בקהילת עתיד בברצלונה שבספרד וכן שנה במיזם התנועתי להקמת קהילה רפורמית בבאר שבע.
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בשנה האחרונה למדה תמרה לתואר מוסמך בחינוך יהודי במרכז מלטון באוניברסיטה העברית בירושלים והייתה רכזת צדק 
רתי בקהילת כל הנשמה, קהילה בה היא גם חברה מאז עלייתה ארצה. כיום תמרה עובדת במחלקת החינוך של שמרי חב

 רבנים למען זכויות האדם -משפט
 

Rabbi Prof. David Golinkin is the President of The Schechter Institutes, INC. and a professor of Talmud and 
Halakhah at the Schechter Institute. He is the author or editor of over 50 books. 

 
Prof. Alice Shalvi is known for her groundbreaking work in women’s rights and education for girls. She is the founder 

of the Israel Women’s Network, a former principal of Pelech High school. Prof. Shalvi is Past Pres. & Chair of the 
Exec. Board of The Schechter Institute of Jewish Studies, of which she currently serves as a member.  Prof. 
Shalvi is the Mentor of The Masorti Women’s Study Day and is the 2007 Recipient of the Israel Prize for her 
contribution to Israeli Society 

 

Rabbi Judith Edelman-Green was ordained in 2009 at HUC, Jerusalem. Her Rabbinical thesis is a study  

text to support parents of young adults with special needs. Her Rabbanut involves building a  
community for adults with special needs in Kfar Sava, called "Rimon Community," to provide a home for  
life, work with meaning, recreation & a spiritual life for those who are often excluded. Judith received her  
Masters degree from Schechter in 1994, and then founded the Masorti Program, "Bar/Bat Mitzvah for  
the Special Child" which she directed for 10 years. She received the Liebhaber Award for Religious  
Tolerance and Pluralism in 2003, and an award to Distinction in Contribution to Israel Society in 2008  
from HUC. She was also honored by Women’s League for Conservative Judaism. She is the author of a  
novel "Immigrant Lessons." She is a founding member of the Women's Study Days, and has led prayers  
(also in sign language) and study since their inception.  
Judith is a certified Chaplain and works at Tel HaShomer hospital and at Beth Protea with the elderly. She serves as 
Rabbi in Mumbai for the High Holidays every year with the "Bnei Israel" community. 

 

 Naomi Graetz has recently retired after teaching for 35 years at Ben Gurion University. She has been living in 

Israel since 1967 and in Omer, since 1974. She is the author of Unlocking the Garden: A Feminist Jewish Look at 
the Bible, Midrash and God (Piscataway NJ: Gorgias Press, 2005), The Rabbi’s Wife Plays at Murder (Beersheva: 
Shiluv Press, 2004), S/He Created Them: Feminist Retellings of Biblical Stories (Professional Press, 1993; second 
edition Gorgias Press, 2003), and Silence is Deadly: Judaism Confronts Wifebeating (Jason Aronson, 1998). She is 
now teaching bible as a volunteer in Beit Dafna and Congregation Magen Avraham in Omer. She regularly gives 
papers on biblical characters at the SBL Conferences in Europe and is an occasional contributor to the People and 
the Book Section of the Jerusalem Report. 

 

Rabbi Ariella Graetz Bar Tuv has a B.A. in political science and philosophy from the Hebrew University and an 

M.A in Judaism from Machon Shechter. She was ordained at Hebrew Union College. During her studies at HUC she 
worked as the Program Director of Kehillat Kol Haneshama. Three years ago, Ariella and her family joined a group of 
people who decided to address the Zionist ideal of reviving Kibbutz Hanaton in the Lower Galilee.  Ariella has just 
finished her job as Community Director of the Kibbutz now serves as a freelance rabbi in Congregation Emet 
Veshalom in Nahariya and as a "Spiritual Advisor" for schools in schools throughout the northern part of Israel under 
the auspices of  Keren Tali. She teaches Judaism in other frameworks as well. 
 

Rabbi Deby Grinberg was born in Argentina and made Aliyah to Israel in 2005. She was ordained by the 

Seminario  Rabinico in 2002. Rabbi Grinberg has a Master’s in Business Administration and worked as Director of 
Communal Education in Argentina and Chile. She served for five years as the Rabbi of Noam in Israel until 2010. In 
2011 she was on “schlichut” in Brazil and served as Rabbi in Kehilat Shalom and was also  Director of Education in 
Sao Paolo, Brazil as part of their Advanced Education System in which 120 students attend weekly each year. 

She returned to Israel in June, 2016. Currently, she is teaching at the Institute for Diaspora Leadership, and 
conducting Bar/Bat Mitzvah ceremonies  at the Ezrat Israel section of the Kotel (the Western Wall). 

 

Rabbi Shira Israel was born in Iran. She has been a Master Teacher of meditation, visualization, and spirituality 

for the past 28 years. After living in California for  20 years, and managing hi-tech companies; she moved to Israel 
and was ordained by Machon  Schechter, in year 2000. 
She served as Rabbi and Spiritual leader at Kehilat Shalva in Tzfat for 2.5 years. She has been a senior lecturer with 
the Women League from its conception, 13 years ago. 
Rabbi Shira holds a BSc in Electrical Engineering from the Technion University, Haifa, an MBA from Santa Clara 
University, California, a Master of Hebrew Letters from the “American Jewish University” in L.A., CA and an 
additional private ordination from Rabbi Zalman Schacher Shlomi of “Aleph and Jewish Renewal”  in Colorado, 
Philadelphia.  
She is currently engaged in Spiritual counseling, teaching and  Jewish mystical writing on Spirituality and Intimacy. 
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Rabbi Hanna Klebansky ordinaded at Schechter Rabbinical Beit Midrash in Jerusalem at 2006. She is director of 

"Culturally Sensitive Spiritual Care Training  Program" and also spiritual care proffessional giver. Rabbi Klebansky 
also soferet stam - Jewush text scribe. 
 

Rabbi Sandra Kochmann was born in Paraguay, making aliya to Israel in November 2005.  She was ordained at 

Masorti’s Seminario Rabínico Latino Americano Marshall T. Meyer, in Buenos Aires, in 2000.  She holds a BA in 
Nonprofit Organization and Administration from Universidad Hebrea-Argentina Bar Ilan, and is presently studying 
toward an MA in Women’s studies at the Schechter Institute for Jewish Studies.  Serving as a rabbi at the ARI 
Congregation in Rio de Janeiro, she was the first woman to hold a rabbinical post in Brazil.  Rabbi Sandra is the 
coordinator of the Kehilla Masortit Mishpachtit in Jerusalem’s Bet Hakerem neighborhood and also teaches giyur 
(conversion) classes for both Masorti and the government’s Joint Institute for Jewish Studies.  In October 2008 she 
was appointed Masorti’s coordinator for Weddings and Giyur. 
. 
Alla Kucherenko has a B.A. in Hebrew Language and a teaching diploma from Jewish University in Moscow and 
Moscow Open Pedagogic University. She studied Hebrew Literature at the Hebrew University of Jerusalem and 
edited Agnon’s stories in Russian for the Jewish School Education. Also taught course on Hebrew Prose for 
Russian-speakers and led creative beit-midrash on aggadic texts. Now she is working in Yad Vashem Museum and 
participating in ecological movement. Alla finished the 3-year program of Mishna and Gemora studies at the Bet 
Morasha in Jerusalem. Also studied for a year in Rotenberg Center for Jewish Psychology. From 2004 teaches at 
the Women Study Days. 
 
Dr. Shula Laderman worked for many years as a computer programmer and planner at Shaare Zedek Hospital in 
Jerusalem and while working there she studied at  the Hebrew University in Jerusalem towards her Doctorate  
which she received there in the year 2000. Her topic of research is the “Artist as an interpreter “– visual 
interpretation of the Bible in Jewish and Christian Art. Dr. Laderman published many articles and also  two books. 
She taught for many years at Bar Ilan University as well as at the Schechter Institute where she continues to teach 
in the tract of Judaism and the Arts (which she headed in the past)   

 
Cantor Shula Reznick made aliyah from Latvia in 1995. She received cantorial ordination from the Maalot Seminary 
in 2004 and graduated from the Si'im Israeli Folk Dance Instructor program in 2008. She has extensive experience in 
both the performing arts and Jewish communal work in Israel, the former USSR and the United Sates. Shulamit has 
served as Director of the Eilat Folkdance Ensemble (Riga, 1992-1995), spiritual leader of the Beit-Chaverim 
Congregation (Calvert County, Maryland, 2003-2005) and director of the Shirat Hasharon immigrant outreach 
program (Raanana and surroundings, 2005-2008). 
 
Rabbi Tamara Schagas is a graduate of the Israeli rabbinic program at the Hebrew Union College- Jewish Institute 
of Religion. As she started her studies Tamara worked as the Coordinator of the Young Adult Forum of the Israeli 
Reform Movement. During three years Tamara Served as the acting Rabbi at Comunitat Jueva Atid, a reform 
congregation In Barcelona, Spain. Tamara was the coordinator of the Reform Movement Community "Start-up" in 
Beersheva. Before ordination Tamara studied for her MA on Jewish Education at Hebrew University and worked as 
the Coordinator of Social Justice at Kehilat Kol HaNeshama in Jerusalem, congregation she has been a member of 
since she made Alyiah. Today Tamara works in the Educational Department of Rabbis for Human Rights 
 
Marina Shunra Karpov Born in St. Petersburg (Russia), from 2006 lives in Israel. Graduate of St.-Petersburg State 
University, Sociological faculty (MA),  Senior Educators Program, Melton Center for Jewish Education, Hebrew 
University, Jerusalem and Women Beit-Midrash of Beit Morasha of Jerusalem. From 1998 works in Jewish 
Education for Russian speakers, as lecturer and educational consultant 

Shira Taylor Gura is a speaker, a well-being coach, and author of an Amazon #1 new bestseller this past 

summer, Getting unSTUCK – Five Simple Steps to Emotional Well-Being. She created The S.T.U.C.K Method™ – a 
simple and easy-to-remember self-help technique that you can practice – anytime and anywhere, so you can stop 
being hijacked by your emotions and take better care of yourself and your relationships (www.thestuckmethod.com). 
In addition to her "STUCK" work, she is passionate about Jewish music and Jewish prayer and has formed a group 
(Chavurat Hannaton) to provide a monthly musical instrument oriented Kabbalat Shabbat for the residents of Kibbutz 
Hannaton. She has a B.A. in Psychology and an M.A. in Occupational Therapy and has put all these disciplines and 
experience and interests together in her professional and personal life.   
 
Rabbi Diana Villa, born in Argentina, is a graduate of the Schechter Rabbinical Seminary. She was one of two major 
researchers at the Center for Women in Jewish Law until 2009. She is the co-author of “Za’akat Dalot - Halakhic 
Solutions for the Agunot of Our Time” (in Hebrew) and "Ask the Rabbi – Women Rabbis Respond to Modern 
Halakhic Questions" (in English), published in 2010. The Center published two series of booklets: "Jewish Law 
Watch" (alternative rulings to agunot cases tried in rabbinic courts, in Hebrew and English) and “To Learn and to 
Teach”, dealing with issues related to women in Jewish law, in 5 languages. Rabbi Villa is the Mishlei (a program 
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combining an M.A. from the Schechter Institute with a major in Talmud and Jewish law and Torah Lishmah) 
coordinator, lectures in Talmud and Jewish Law at The Schechter Rabbinical School and represents Schechter at 
ICAR, The International Coalition for Agunah Rights.  Rabbi Villa has been a member of the Women’s Study staff for 
18 years. 
 
Olya  Weinstein immigrated to Israel in 2000. 
Prior to her immigration to Israel, Olya worked at the Jewish Agency in Russia as youth coordinator and local Jewish 
community coordinator.  
In Israel Olya worked as Student department director and Congregational coordinator at the Conservative 
movement, worked as deputy director of Yuri Shtern Foundation and headed Russian-Speaking department at ITIM. 
 Olya teaches Judaism in various educational frameworks in Israel both in Hebrew and in Russian. 
 Olya holds her B.A. in English linguistics from Bar Ilan University and currently she is graduating from Schechter 
Institute of Jewish Studies and is about to receive her  smicha and M.A.  

 
 
Русский 
Алла Кучеренко окончила Еврейский Университет в Москве и Московский Открытый Педагогический 
Институт по специальности «филолог, преподаватель иврита». Изучала ивритскую литературу в Еврейском 
Университете в Иерусалиме, редактировала сборник для еврейских школ “Агнон, Новеллы”. Читала курс 
лекций по ивритской литературе и вела творческий бейт-мидраш по аггаде. Работает в музее Яд Вашем и 
занимается экологической деятельностью. Закончила трехгодичную программу по изучению Мишны и 
Талмуда для женщин в Бейт-Мораше, Иерусалим. Также обучалась в Центре Еврейской Психологии 
Мордехая Ротенберга. С 2004 года преподает на Женских учебных днях. 
 
Кантор Шуламит Резник репатриировалась в Израиль из Латвии в 1995 году. Она окончила школу для 
канторов в 2004 году (Мериленд, США) и программу "Сиим"для преподавателей танцев при Тел-Авивском 
Университете в 2008 году. У Шуламит богатый опыт в области сценического искусства а также в области 
общинной деятельности в Израиле, в бывшем СССР и в Америке. Она работала директором танцевальной 
группы "Эйлат" (Рига 1992-1995),  являлась духовным лидером общины "Дом друзей" (Мериленд США 2003-
2005), директором программы "Шират Ашарон" (Раанана, 2005-2008). Шуламит живет со своей семьей в 
Кармиэле, где работает в Институте изучения иудаизма и учавствует в дефтельности общины "Акерем". 
 
Марина Шунра Карпова Родилась в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С 2006 года живу в Израиле. 
Выпускница социологического факультета СПбГУ (2 степень по социологии), Программы повышения 
квалификации для сотрудников еврейского образования Центра еврейского образования им.Мельтона при 
Еврейском университете, Иерусалим и программы Бейт-мидраш для женщин колледжа Бейт Мораша в 
Иерусалиме. 
С 1998 года работаю в еврейском образовании. Принимала участие в различных еврейских образовательных 
проектах как в России, так и в Израиле. 
 
Оля Вайнштейн заканчивает вторую степень по специальности Иудаизм (Талмуд, Галаха и Мидраш) в 
Институте им. Шехтера в Иерусалиме, а также вскоре должна получить консервативную раввинскую смиху. 
До репатриации в Израиль и после нее Олю всегда интересовали аспекты еврейского формального и 
неформального образования, она работала в Еврейском Агенстве в России, была директором студенческого 
отдела и отдела общин в Консервативном Движении в Израиле, координировала консервативные общины в 
России от имени Масорти Олами, являлась Замдиректора Фонда имени Юрия Штерна и координатором 
русскоязычного отдела в ИТИМ. 
Оля преподает уже несколько лет в Проекте Кешер, как правило темы, связанные с еврейским образованием 
(статус женщины в иудаизме, государство и религия в Израиле, течения в иудаизме, устная Тора, Шаббат и 
мн. др), а также является преподавателем на семинарах для женщин в институте им. Шехтера. 

 
 

 
Español 
 
La rabina Deby Grinberg, nació en la Argentina y realizó alía en Junio 2005. Se graduó de rabina en el año 2002 
por el seminario rabínico latinoamericano "Marshall T. Mayer" en el año 2002. Posee además el título universitario 
de "Administradora de empresas" de la universidad de Buenos Aires. Trabajó como responsable de educación en 
diferentes comunidades en la Argentina, y en el CIS de Chile. Fue Rabina por cinco años del movimiento juvenil 
Noam en Israel.  
En el año 2011 salió de shlijut con su familia a Brasil. Trabajo como rabina en la comunidad Shalom y como 
responsable de educación en la CIP en São Paulo, en la escuela complementaria que recibe 120 alumnos por 
semana. Regresó a Israel en junio del 2016, actualmente trabaja dando aulas en el majon de madrijm, en español y 
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portugués. Asimismo acompaña a las familias y dirige ceremonias de bar y batalla mitsvá en Ezrat Israel en el kotel 
maaravi. 
 
Rabina Sandra Kochmann: Nacida en Paraguay, hizo aliá en noviembre del 2005. Es Rabina ordenada por el 
Seminario Nacida en Paraguay, hizo aliá en noviembre del 2005. Es Rabina ordenada por el Seminario Rabínico 
Latinoamericano “Marshall T. Meyer” (2000) y Licenciada en Organización y Dirección Institucional (Universidad 
Hebrea Argentina Bar Ilán). Actualmente cursa el Master en "Estudios de la Mujer y el Judaísmo" en el Instituto 
Schechter (Jerusalem). Fue la primera Rabina en trabajar en Brasil, en la Associação Religiosa Israelita do Rio de 
Janeiro. Es Coordinadora de la Comunidad “Masortit Mishpajtit BeBeit HaKerem” (Jerusalem) y Coordinadora de 
Casamientos y Conversiones del Movimiento Conservador de Israel.  
 
Tamara Schagas- estudiante rabínica en HUC Jir. Estudio educacion y estudios judaicos en la Universidad Hebrea 
de Jerusalem. Hoy coordina el Nuevo proyecto del movimiento reformista en Beer Sheva. Los últimos dos años fue 
el referente rabínico en la comunidad Atid de Barcelona 
 


